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ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

 

O perímetro urbano do Município de Jaguariúna abrange 09 (nove) áreas, a saber: 

 

AU - 01: Inicia-se em um ponto da Rodovia João Beira - SP- 95 junto a divisa 

com a fazenda Capim Fino, daí segue pelo lado direito da referida Rodovia junto ao Parque 

Florianópolis sentido centro da cidade de Jaguariúna, até atingir a Estrada Municipal Dr. 

Sebastião Paes de Almeida – JGR 369, daí deflete a esquerda e segue pelo lado direto do 

prolongamento da referida estrada, em linha reta, até encontrar a margem direita do rio Jaguari, 

daí segue paralelamente a margem direita do referido rio cruzando o Bairro Jardim Paraiso e 

seguindo pela mesma até encontrar a Ponte Orlando Santiago, daí atravessa a ponte e deflete a 

esquerda seguindo paralelamente ao lado esquerdo da rua Professora Julia Calhau Rodrigues, daí 

deflete novamente a esquerda e segue paralelamente o lado esquerdo da Avenida Januário Elizeu 

Navarro e seu prolongamento junto a Estrada Municipal Santa Julia - JGR 340 até encontrar com 

a divisa do bairro nova Jaguariúna III com a área rural, daí deflete a direita e segue 

paralelamente a uma distância de 200 metros do lado esquerdo da Rua Carlos Droveto, junto a 

divisa do referido bairro e seguindo o prolongamento da citada rua e seguindo até atingir a Rua 

João Antônio Nery, daí deflete a esquerda e segue paralelamente na distância de 100 metros 

junto ao lado esquerdo da Rua Jorge Antônio Cury até seu final e seguindo contornando o 

perímetro junto a divisa do bairro Colinas do Castelo, seguindo pela divisa do loteamento La 

Dolce Vita e seguindo até encontrar com a Av. Milton Fortunato Guglielmineti, daí deflete a 

direita e segue pelo lado direito da referida avenida até encontrar novamente a rua João Antônio 

Nery, seguindo pelo lado direito da referida rua até atingir a Avenida Princesa do Oeste, 

seguindo pelo lado direito da mesma até o cruzamento com a rua Renato Corte Real, daí deflete 

a esquerda, e segue pela mesma até encontrar o cruzamento com Estrada Municipal José Maria 

Moreira de Moraes Junior - JGR – 020, daí segue a referida estrada até encontrar o cruzamento 

com ferrovia sob concessão da ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) com a 

divisa do AEU- 03, onde deflete a direita seguindo o eixo da citada ferrovia pelo lado direito até 

cruzar o rio Jaguari, até encontrar o viaduto Prefeito Tarcísio Cleto Chiavegato, daí deflete a 

esquerda e segue paralelamente a margem direita rio Jaguari a sua jusante contornando a divisa 
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com os bairros Jardim Berlim, Jardim Novo Jaguari e Jardim Santa Cruz até seu cruzamento com 

a ponte José Zacharias Mantovani localizada na Av. Antártica, daí deflete a esquerda seguindo 

paralelamente ao lado esquerdo da referida avenida até encontrar com a divisa da empresa 

AMBEV, contornando a referida empresa até encontrar o ponto distante 500 metros a esquerda 

da pista Norte da Rodovia Governador Adhemar P. de Barros – SP-340 sentido norte, daí deflete 

a esquerda e segue paralelamente a mesma até atingir a Estrada Municipal José Maria M. de 

Moraes Junior – JGR -020, e continua seguindo em linha reta até o até encontrar o ponto distante 

50 metros antes da margem do córrego da fazenda Mato Dentro, daí deflete a direita e segue 

paralelamente à margem direita do referido córrego, até encontrar a Rodovia Governador 

Adhemar P. de Barros – SP-340 junto a divisa com o município de Campinas, cruzando 

perpendicularmente a referida Rodovia seguindo paralelamente a referida divisa junto a margem 

direita do rio Atibaia a sua montante até atingir o ponto distante 500 metros paralelo ao eixo da 

pista Sul da citada rodovia, com a divisa do AEU-04, daí deflete a direita e segue paralelamente 

a citada rodovia cruzando a Estrada Municipal Gerônimo Rodrigues Azanha - JGR-284, até 

atingir a Estrada Municipal Santa Cruz – JGR 254, daí deflete a esquerda e segue a referida 

estrada até encontrar a divisa com o Condomínio Residencial Haras Patente, na Av. Haras 

Patente, daí segue contornando a referida divisa, até encontrar a alameda Paddock, daí segue em 

linha reta cruzando com a Estrada Municipal Bento de Campos - JGR 368, até encontrar com a 

margem esquerda do rio Jaguari, daí deflete a esquerda e segue o referido rio pela margem 

esquerda até encontrar com a ferrovia, cruzando o mesmo até encontrar a divisa do Loteamento 

Águas do Jaguari com a AEU-02, daí deflete a direita e segue parlamentente a 100 metros da 

Ferrovia até encontrar a divisa do Condomínio Industrial Flextronics, no ponto distante 500 

metros paralelo a Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros SP-340, daí deflete a 

esquerda até cruzar a Estrada Alberto Macedo Junior – JGR 354, daí segue paralelamente a uma 

distante 500m da Rodovia Governador Adhemar P. de Barros - SP 340 sentido sul em linha reta 

cruzando o Rio Camanducaia, e posteriormente a Estrada Municipal Hilda David Dal’bo - JGR-

316, até encontrar o cruzamento com a Estrada Municipal Francisca Vandrenbrugem Granghelli 

- JGR-317, onde continua seguindo em linha reta até encontrar o Córrego Borda da Mata, daí 

deflete a esquerda seguindo a margem direita do citado córrego até encontrar a divisa com do 

Município de Holambra, daí deflete a direita cruzando perpendicularmente a Rodovia Prefeito 

Aziz Lian - SP 107, até o ponto distante 100m a direita do eixo da citada rodovia no sentido ao 

referido município de Holambra, daí deflete a direita e segue o referido eixo da rodovia até 
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encontrar o ponto no cruzamento com a divisa do Município de Santo Antônio de Posse onde 

deflete a direita seguindo a referida divisa até encontrar novamente a Rodovia Governador 

Adhemar P. de Barros - SP-340, onde deflete a direita seguindo junto a pista norte da citada 

rodovia junto a referida divisa até encontrar a com a divisa de Jaguariúna com Santo Antônio de 

Posse no loteamento Chácaras Santo Antônio, daí deflete a esquerda e segue em linha reta até 

encontrar o ponto distante 800m a esquerda da citada Rodovia SP-340, daí deflete a direita e 

segue paralelamente ao referido eixo até encontrar a Estrada Municipal Hilda David Dal’bo – 

JGR-316, até encontrar com o Rio Camanducaia, daí deflete a esquerda seguindo a margem 

direita do referido rio até encontrar novamente a citada estrada no ponto distante 50m do 

cruzamento com a Ferrovia, daí deflete a esquerda e segue a Estrada Municipal Hilda David 

Dal’bo – JGR-316, contornando o bairro Guedes de Cima até encontrar o eixo da ferrovia, 

seguindo a mesma por uma distância de 1 km, daí deflete a esquerda e segue por uma extensão 

de 200 metros paralelo ao lado direito do córrego, daí deflete a direita e segue em uma distância 

de 770m, defletindo a direita e segue por uma extensão de 200 metros até encontrar com a divisa 

do condomínio Lago da Barra cruzando com o Ribeirão Camanducaia Mirim e seguindo a 

margem direita do mesmo até encontrar com a divisa Município de Santo Antônio de Posse, daí 

segue a referida divisa cruzando a Rodovia Governador André Franco Montoro e seguindo junto 

a margem Córrego Varginha, daí deflete a direita e segue contornando a divisa do citado bairro 

Parque Ana Helena até atingir novamente a Rodovia Governador André Franco Montoro na 

divisa com a AEU-06, daí deflete a esquerda e segue pela referida rodovia até atingir o limite do 

loteamento Reserva Da Barra, daí deflete a esquerda contornando o referido loteamento, onde 

deflete a esquerda e contornando o referido loteamento até encontrar novamente a citada rodovia 

Governador André Franco Montoro, seguindo paralelamente à direita da mesma e seguindo 

confrontando com a AEU – 06 e seguindo a referida estrada, cruzando a Estrada Municipal 

Amadeu Bruno – JGR-221, até o ponto distante 50 metros da margem direita do Rio 

Camanducaia, no cruzamento da Ponte Oracy Machado de Souza com a Rua Maranhão, daí 

deflete a esquerda e segue paralelamente a margem direita do referido rio, até encontrar o ponto 

localizado na divisa com o município de Pedreira, daí deflete a direita, seguindo pela referida 

divisa, cruzando a Estrada Municipal Sebastião Paes de Almeida – JGR 369 e seguindo pelo 

leito do córrego da Fazenda Capim Fino, cruzando a mesma, onde deflete a direita até encontrar 

a Rua João Botelho no bairro Florianópolis onde teve início desta descrição, perfazendo este 
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perímetro com uma área de aproximadamente 47,461km², onde estão inseridas as AIA’s 01 a 53 

com aproximadamente 10,517 km². 

 

AU - 02: Inicia no cruzamento da rua Guilherme Giesbrecht com a rua Pedro 

Granghelli, junto à praça José Azanha. Daí segue paralelamente 150 metros a esquerda do eixo 

da citada rua Pedro Granghelli na divisa com a fazenda Nossa Senhora das Graças até o ponto 

localizado a 50 metros da margem direita do Rio Atibaia, daí deflete à direita e segue paralelo ao 

citado rio até o final da praça Cecília Nader Hossri, daí deflete a direita e segue pela divisa do 

loteamento Long Island até atingir a praça Fádua Cury Adib, daí deflete a direita e segue em 

linha reta pela divisa do loteamento até o cruzamento com a Rua Pedro Granghellia onde deflete 

a direita chegando ao ponto onde teve início desta descrição, encerrando este perímetro com uma 

área de aproximadamente 0,375km². Nesta AU – 02 estão inseridas as AIA’s 54 e 55 com 

aproximadamente 0,121 km². 

 

AU - 03: Inicia-se no cruzamento da Estrada Alberto Macedo Junior – JGR-354 

com a Estrada Municipal Giulio Marconato - JGR 350, daí segue a referida estrada JGR-350 até 

a divisa com o município com Holambra, onde deflete a esquerda e segue a referida divisa 

cruzando a AIA-56, e seguindo pela citada divisa contornando o perímetro do condomínio Duas 

Marias e do condomínio Plaza Ville até encontrar novamente a estrada Municipal Alberto 

Macedo Junior JGR 354, no ponto distante 50 metros da margem direita do rio Jaguari, daí 

deflete a esquerda e segue pela referida estrada novamente contornando a divisa do condomínio 

Plaza Ville no cruzamento com a AEU-01, e seguindo pela divisa do condomínio Duas Marias, 

Daí segue pela citada divisa do Condomínio Duas Marias até encontrar novamente a estrada 

Municipal Alberto Macedo Junior JGR-354, daí deflete a esquerda e segue a citada estrada até 

encontrar o cruzamento com a estrada Municipal Giulio Marconato JGR 350, onde teve início 

está descrição, encerrando este perímetro com uma área de 3,974 Km². Nesta AU – 03 está 

inserida as AIA’s – 56, 58 e 57 com aproximadamente 0,30 Km². 

 

AU - 04: Inicia no cruzamento da Rua Tonholo com a Estrada Municipal Amadeu 

Bruno JGR 221, de acesso ao loteamento Chácaras Santo Antônio do Jardim. Daí segue pelo 

lado esquerdo da Rua Simioni até atingir a Rua Marion, daí deflete a direita e segue 

paralelamente 50 metros do lado esquerdo da Rua Marion até atingir a rua Bufolo no cruzamento 
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com o final da Praça Zanelatto, contornando a mesma, daí deflete a direita e segue paralelamente 

50 metros do lado esquerdo da citada praça até atingir a Rua Chiavegato, daí deflete a esquerda e 

segue paralelamente ao lado esquerdo da citada rua até atingir a rua Ferrari, daí deflete a direita e 

segue paralelamente 50 metros do lado esquerdo da citada rua até atingir a Praça Arten, daí 

deflete a esquerda e segue em linha reta até encontrar a Praça Valente no cruzamento da rua 

Finoteli com a rua Simioni, daí deflete a direita e segue pela citada rua Simioni até a rua 

Tonholo, onde teve início está descrição, encerrando este perímetro uma área de 

aproximadamente 0,548km² Nesta AU – 04 estão inseridas as AIA’s – 59 e 60 com 

aproximadamente 0,219 km². 

 

AU - 05: Inicia no cruzamento da rua Primo Dal’Bó com a Estrada Municipal 

Amadeu Bruno JGR-221, daí deflete a direita e em linha reta até o final da Praça Olímpio Arten, 

daí deflete a esquerda e segue paralelamente a 50 metros do lado direito da rua Vitorio Da’lbo, 

até atingir o ponto distante a 50 metros do Rio Camanducaia. Daí deflete a esquerda e segue 

junto a margem esquerda do rio, até o cruzamento com o prolongamento da rua Antônio Testa, 

daí deflete a esquerda e segue a divisa do referido bairro até atingir o cruzamento rua Paschoa 

Bizo Flora, seque em linha reta até encontrar novamente á rua Primo Dal’Bó, onde teve início 

está descrição, encerrando este perímetro uma área de aproximadamente 0,309 km2. Nesta AU – 

05 estão inseridas as AIA’s - 61 e 62 com aproximadamente 0,135 km². 

 

AU - 06: Inicia no cruzamento da Estrada Municipal JGR-316 (Hilda David Dal 

Bó), e a Estrada Municipal sem denominação, daí segue pela citada Estrada Municipal na 

extensão de 303,00m, daí deflete à direita e segue na extensão de 80,00m, daí deflete à direita e 

segue na extensão de 322,00m, até encontrar a Estrada Municipal JGR-316 (Hilda David Dal 

Bó), daí deflete à direita e segue pela citada Estrada Municipal até atingir o ponto inicial desta 

descrição, encerrando este perímetro uma área de 0,019 km². 

 

AU - 07: Inicia a uma distância de 535,00m do cruzamento da Estrada Municipal 

JGR-316 (Hilda David Dal Bó) com a Estrada Municipal sem denominação, daí segue pela 

citada estrada sem denominação na extensão de 460,00m, daí deflete à direita e segue na 

extensão de 64,00m, daí deflete novamente à direita e segue na extensão de 502,00m, daí deflete 
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finalmente a direita e segue até atingir o ponto inicial desta descrição, encerrando este perímetro 

uma área de 0,028 km². 

 

AU - 08: Inicia-se no cruzamento da Estrada Municipal Amadeu Bruno JGR-221 

com a Praça Liberal Chiurato, daí segue paralelamente pelo lado direito da Rua Mario Benedicdo 

Masotti até encontrar a Rua Paulo Fernando Bonetti, daí deflete a esquerda e segue a referida rua 

e seu prolongamento até encontrar a Av. Airton Senna no ponto distante 50 metros da margem 

esquerda do rio Camanducaia, daí deflete a direita e segue paralelamente a referida margem até o 

cruzamento da Rua Achilles Bodini, com a Praça Bíblia Sagrada, daí deflete a direita e segue a 

referida praça e seu prolongamento através da divisa do Bairro Chácaras Recreio Floresta, 

cruzando com o prolongamento rua Hermelindo Lana, e seguindo a referida divisa até o 

cruzamento da Estrada Amadeu Bruno JGR-221 com a Praça Liberal Chiurato onde teve início 

essa descrição, perfazendo uma área de 0,495km2. Nesta AU – 08 estão inseridas a AIA – 24 

com aproximadamente 0,169 km². 

 

AU - 09: Inicia-se no cruzamento da Rua Mata Atlântica com a Estrada Municipal 

Alberto Macedo Junior JGR-354, daí segue pela referida rua até encontrar a rua Serra do Cipó, 

daí deflete a direita e segue pela rua Hebe S. Manarini em linha reta passando pela rua Parque 

Aparados da Serra até encontrar a rua Pau Brasil distante 50 metros do rio Camanducaia, daí 

deflete a esquerda e segue pela rua Pau Brasil, paralelo a margem do referido rio até encontrar a 

rua Serra da Cotia, daí deflete a direita e segue pela rua Ademar Heitor Manarini, cruzando a 

Estrada Municipal Alberto Macedo Junior JGR-354, e seguindo a 200 metros paralelo ao lado 

direito da referida estrada até a divisa com o Loteamento Bosque Camanducaia, contornando o 

perímetro do referido loteamento até o ponto distante a 50 metros da margem do rio 

Camanducaia no cruzamento com a citada estrada municipal, onde deflete a esquerda e segue 

junto a referida estrada até encontrar a divisa do loteamento Campo Camanducaia no cruzamento 

com a rua Mata Atlântica onde teve início essa descrição, perfazendo este perímetro com uma 

área de 0,877 km². 
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